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ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ») ΤΟΥ ΔΙΑΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ 

     Ο διάλογος-λόγος αποτέλεσε το πρώτο όχημα αναζήτησης αλήθειας 

και αυτογνωσίας. Ο Σωκράτης μέσα από τον διάλογο προσπαθεί να 

οδηγήσει τον συνομιλητή του στην αποκάλυψη της γνώσης τού εαυτού 

(αυτογνωσία) καθώς και της βαθύτερης αλήθειας των πραγμάτων, αυτής 

που μένει ανεξάρτητη από περιστάσεις και συνθήκες. Ο σωκρατικός 

διάλογος έχει σχέση με την κριτική σκέψη και την έρευνα, απαιτεί 

κάποιο συγκεκριμένο είδος ελεγκτικής επικοινωνίας μεταξύ του ομιλητή 

και του ακροατή, και σκοπό έχει την αναζήτηση της αλήθειας ή την 

προοδευτική προσέγγισή της μέσα από την κατανόηση. Δεν 

προσφέρεται έτοιμη απάντηση. Ο Σωκράτης δημιουργεί μέσα στην 

ψυχή των άλλων τις προϋποθέσεις, να απορήσουν για να 

προχωρήσουν στην αναζήτηση της αλήθειας. […]«..Ερωτάν τε και 

αποκρίνεσθαι...διαλεκτική...και ουκέτι άλλο τούτου μάθημα ανωτέρω 

ορθώς (Πλάτωνος Πολιτεία, 531e, 534c). Η διαλεκτική κινεί τον νου, 

ώστε να βαδίσει την ανηφορική οδό, η οποία καταλήγει στη θέαση της 

ύψιστης ιδέας, του αγαθού (Πολιτεία, 532b-534b-c.)Το δομικό στοιχείο 

του διαλόγου είναι ο ίδιος ο λόγος είτε σαν λόγος σκέψη είτε σαν 

γλώσσα[…]Όπως στο χορό οι άνθρωποι πρέπει να έχουν στο νου τους ο 

ένας στον άλλον, καθώς κινούνται συνεχώς για να υπάρχει ροή της 

κίνησης, έτσι και στο διάλογο θα πρέπει να υπάρχει συνεργασία και 

επίγνωση για την ύπαρξη του άλλου για να μη διακόπτεται η ροή των 

σκέψεων[…]Το νόημα δημιουργείται μόνο όταν έρχεται σε επαφή με 

ένα άλλο νόημα –το νόημα ενός άλλου- έτσι τρέφεται και ανανεώνεται 

διαρκώς μόνο μέσα από το διάλογο και την ενσυναίσθηση που γεννά την 
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διάθεση για να ανανεώνονται οι απορίες και η εκφορά ερωτήσεων […]Το 

πρώτο βήμα το οποίο θα ανοίξει το δρόμο προς το διάλογο είναι η 

συνειδητοποίηση της άγνοιας και η ταυτόχρονη έγερση ερωτήσεων, 

αποριών, υποθέσεων για κάτι που δε γνωρίζουμε. Η ερώτηση γίνεται η 

κινητήρια δύναμη να αρχίσει ο εσωτερικός διάλογος για την αναζήτηση 

απαντήσεων. Η σκέψη πυροδοτούμενη από την ερώτηση, και σε διάλογο 

με τη μνήμη, το συνειδητό, το υποσυνείδητο, το συναίσθημα, το λόγο και 

σε περιαγωγή με τον εσωτερικό και εξωτερικό κόσμο, προσπαθεί να βρει 

δρόμους[…]Για να επιλυθεί, το πρόβλημα-ερώτημα, απαιτείται ένα 

πολύπλοκο εγκεφαλικό δίκτυο για να αναζητηθούν στη μνήμη οι 

σχετικές πληροφορίες, να κωδικοποιηθούν να αξιολογηθούν και να 

εφαρμοστούν. Ο νους που έχει μάθει να προβληματίζεται, επιστρατεύει 

όλα τα πεδία του εγκεφάλου του για να διαλεχθούν κάνοντας άπειρες 

συνάψεις, για να βρει τις αλήθειες που κρύβονται βαθειά στη συνείδηση 

με μορφή ερωτημάτων.  

Όσο πιο δυναμική είναι η ερώτηση και η αγωνία να βρούμε απαντήσεις, 

τόσο η σκέψη γίνεται πιο βαθειά, πιο δυνατή και η απάντηση πιο 

εκρηκτική. Οι ερωτήσεις είναι η δύναμη που τροφοδοτεί τη σκέψη, η 

οποία με τη σειρά της μέσα από το διάλογο ενεργοποιεί την κριτική 

σκέψη.  

Bασικό στοιχείο για την λειτουργία της κριτικής σκέψης είναι η 

αμφισβήτηση.  

Συνεχώς στη ζωή μας, αμφισβητούμε, διερωτώμεθα, αξιολογούμε, 

αναλύουμε, συνθέτουμε[…]Ο Σωκράτης πιστεύει ότι οι μαθητές του 

μπορούν να ανακαλύψουν τη γνώση διότι ήδη την κατέχουν : 

χρησιμοποιεί έναν δούλο του Μένωνα ο οποίος, αν και δεν έχει ποτέ 

διδαχθεί γεωμετρία, μέσα από τις ερωτήσεις του Σωκράτη οδηγείται στη 

σωστή λύση ( Το πρόβλημα είναι να βρει το διπλάσιο ενός τετραγώνου 

με πλευρά 2
α
). 



 

 

 

«Πάντες άνθρωποι φύσει ορέγονται του ειδέναι» Αριστοτέλης (η πρώτη 

φράση από το «Μετά τα Φυσικά») Οι άνθρωποι από τη φύση τους 

επιθυμούν να μαθαίνουν.  

Ο άνθρωπος γεννιέται με μια διακαή επιθυμία και δυναμική περιέργεια 

να μάθει, να ανακαλύψει, να ξεσκεπάσει τα μυστικά που ξετυλίγονται 

μπροστά του, πίσω από τα φαινόμενα και μέσα του. Η περιέργεια 

εκδηλώνεται με χίλιες μορφές, με εκφράσεις, με διατυπώσεις, με 

χειρονομίες, με σιωπές. Το παιδαγωγικό περιβάλλον μπορεί να 

εμπνεύσει, να ενθαρρύνει τον μικρό άνθρωπο ν’αρχίσει το διάλογο με το 

κοινωνικό ή φυσικό περιβάλλον του ή να καταστείλει την επιθυμία του 

να εκφράσει τα ερωτηματικά του[…]Ο Καρτέσιος μας λέει                       

« Αμφιβάλλω άρα σκέφτομαι, σκέφτομαι άρα υπάρχω». “Je doute donc 

je pense, je pense donc je suis” (René Descartes, Discourse on Method, 

1637, σ. 56). Κάθε αμφιβολία, κάθε αμφισβήτηση είναι ένα βήμα προς 

την ανακάλυψη της προσωπικής αλήθειας. Ο άνθρωπος ανοίγοντας τον 

εαυτό του προς την ανακάλυψη ελευθερώνει τον ίδιο τον εαυτό του από 

παρωχημένες σκέψεις και αντιλήψεις. Το ανοιχτό μυαλό ακούει, 

μελετάει, ενημερώνεται, γνωρίζει, κρίνει και βλέπει καθαρά αφού αφήσει 

φως χωρίς να πιστεύει ότι έχει το απόλυτο φως αλλά οδεύει προς αυτό. 

Άρα σκέφτομαι και συνειδητοποιώ την ύπαρξή μου και μπορώ και 

γίνομαι αυτό που αποφασίζω. 

«Αν είχα μια ώρα για να λύσω ένα πρόβλημα και η ζωή μου εξαρτιόταν 

από τη λύση, θα περνούσα τα πρώτα πενήντα πέντε λεπτά για να 

διατυπώσω το σωστό ερώτημα που θα έκανα διότι αφού έχω σχηματίσει 

τη σωστή ερώτηση, θα μπορούσα να λύσω το πρόβλημα σε λιγότερο από 

πέντε λεπτά .» Albert Einstein 



Η πλήρης αλήθεια είναι ανέφικτη αλλά για να πλησιάσουμε και να 

συλλάβουμε την αλήθεια χρειαζόμαστε την αλήθεια του άλλου, να 

φωτίσει την δική μας από πολλές πλευρές, στο χωροχρόνο του διαλόγου. 

Η δραματική διαδικασία νοηματοδότησης διαφορετικών συνειδήσεων 

στο διάλογο αποτελεί τη μετουσίωση της απλής γνώσης, σε αλήθεια. 

Μέσα από τον διάλογο γεννιέται μια αλήθεια(=είμαστε βέβαιοι ότι η 

κρίση / ο συλλογισμός που διατυπώνουμε για κάποιο πρόβλημα δεν 

οδηγεί στο φυσικά αδύνατο, αλλά υπάρχει ένας αποχρών λόγος για να 

θεωρηθεί προφανής, δηλαδή αληθινός). Καντ:Tα κριτήρια που πρέπει 

να ικανοποιεί μια πρόταση, όσον αφορά στην τυπική ή λογική αλήθεια 

είναι να μην είναι αντιφατική. 

  

 

 ΑΣΚΗΣΗ: Γιατί κατά τον Σωκράτη ο τρόπος που απορεί κάποιος τον 

οδηγεί στην αληθινή γνώση; 

 

«ΣΩΚ. Δέν είναι λοιπόν σέ καλύτερη κατάσταση τώρα ώς προς αυτό πού 

δέν ήξερε;  

ΜΕΝ. Καί έγώ αυτό νομίζω.  

ΣΩΚ. Φέρνοντας τον λοιπόν σέ απορία .....τον βλάψαμε άραγε;  

ΜΕΝ. "Οχι, δέν νομίζω.  

ΣΩΚ. Κάπως τόν ωφελήσαμε λοιπόν, όπως φαίνεται, ώς προς τό νά βρή 

που είναι τό σωστό* γιατί τώρα καί μέ ευχαρίστηση θά ερευνούσε, μιά 

πού δέν ξέρει, ένώ τότε εύκολα καί μπροστά σέ πολλούς καί πολλές 

φορές θά νόμιζε ότι σωστά τά λέγει γιά τό διπλάσιο επίπεδο.» 

(ΠΛΑΤΩΝ, Μένων 84 b-c). 


